NAJWYŻSZA
JAKOŚĆ
OLEJÓW

NATUR
HARTWACHSÖL
872-0100
Doskonały olej do powierzchni
drewnianych: parkietów, schodów i mebli

• oparty na naturalnych surowcach
• odporny na czynniki chemiczne
• zgodny z dyrektywą VOC
• stanowi idealną bazę do olejów kolorowych
• spełnia wymagania normy DIN 51130 (odporność
na poślizg), EN 71–3 (bezpieczeństwo zabawek).

Więcej nformacji:
Heidelberg Coatings
Powsińska 32a
05-520 Konstancin-Jeziorna
tel. (22) 201 12 65
info@heidelberger-lackfabrik.pl
www.heidelbergcoatings.pl

heidelberg_205x285.indd 1

19.06.2019 12:08

PROL GNUM
NATUR HARTWACHSÖL 872-0100
Opis produktu

Informacje dodatkowe

HD-NATUR HARTWACHSÖL to wysokogatunkowy produkt do
uszlachetniania drewna, w którym wykorzystana zosta³a najnowsza wiedza
na temat pow³ok powierzchniowych na bazie surowców naturalnych.
Do stosowania na schodach, meblach i elementach wykoñczenia wnêtrz.
HD-NATUR HARTWACHSÖL jest to lepka mieszanina olejowo-woskowa
o du¿ej zawartoœci substancji sta³ej na bazie olejów roœlinnych i sk³adników
woskowych.
HD-NATUR HARTWACHSÖL jest przeznaczony do nak³adania rêcznego
za pomoc¹ wa³ka, pêdzla lub tamponu z gazy.

Zanieczyszczone produktem HD-NATUR HARTWACHSÖL
tekstylia, odpryski i pozosta³oœci mog¹ mieæ tendencjê do
samozap³onu. Dlatego nale¿y je nas¹czyæ wod¹, wywiesiæ na
wolnym powietrzu i poddaæ utylizacji.
Przed u¿yciem dobrze wymieszaæ.
Wykonaæ zawsze próbne malowanie.
Po u¿yciu pojemniki nale¿y szczelnie zamykaæ i chroniæ przed
dop³ywem powietrza. Podczas u¿ywania nale¿y zadbaæ o
odpowiedni¹ wentylacjê pomieszczeñ.

Przyk³adowe zastosowanie
D¹b Europejski
2 x nak³adanie rêczne HD-NATUR HARTWACHSÖL 872-0100
iloœæ po ok. 25–40 g / m2

U¿ycie
HD-NATUR HARTWACHSÖL jest dostarczany w stanie gotowym do
u¿ycia. Przed u¿yciem dobrze wymieszaæ. Surowe powierzchnie drewniane
zagruntowaæ produktem HD-NATUR HARTWACHSÖL.
Nastêpnie po odpowiednim wyschniêciu, po oko³o 5-8 godzinach mo¿na
nanieœæ drug¹ warstwê HD-NATUR HARTWACHSÖL.
Podk³ad mo¿na przetrzeæ papierem o ziarnistoœci 320 lub podk³adk¹
szlifiersk¹.
HD-NATUR VERDÜNNUNG 980-0003 mo¿na dodaæ 5-10%
HD-NATUR VERZÖGERER 980-0011 mo¿na dodaæ 5-10%

Normy do badañ
Odpowiada wytycznym VOC
DIN EN 71 - 3 Bezpieczeñstwo zabawek
DIN EN 71 - 9 - 11 Zwi¹zki organiczne
DIN 68861 - 1 Odpornoœæ chemiczna
DIN 51130 - Odpornoœæ na poœlizg
Receptura produktu nie zawiera:
toksycznych metali ciê¿kich, wêglowodorów
fluorowcowanych (CKW, FCKW),
polichlorowanych bi oraz i tri-fenylów
(PCB + PCT), pentachlorofenolu (PCP)
i formaldehydu.

Rentzsch-QS

TOX-FREE

Informacje o zamówieniu
Wielkoœæ opakowañ:
Pojemnik 20 litrów
Pojemnik 2,5 litra
Pojemnik 1 litr

Dane techniczne
Wartoœci VOC:
Wartoœæ rzeczywista (w stanie gotowym do u¿ycia): 428 g / l
Wartoœæ graniczna (limit):
700 g / l
Kategoria:
f

HD-NATUR HARTWACHSÖL jest dostêpny równie¿ w
gotowych kolorach pod nazw¹ produktu HD-NATUR
HARTWACHSÖL COLOR 872-xxxx (patrz nasz katalogOLEJE I WOSKI HD-NATUR)
Przechowywanie i trwa³oœæ:
W zamkniêtym oryginalnym opakowaniu min. 6 miesiêcy
w temperaturze pokojowej max.30 ° C.

. podstaw¹ do roszczeñ gwarancyjnych i odpowiedzialnoœci prawnej.
Wszystkie dane odpowiadaj¹ aktualnemu stanowi technicznemu. Dane te nie s¹

www.heidelbergcoatings.pl

